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Projeto MoVE
 A partir de uma solicitação da Assessoria de Mobilidade da Itaipu;
 Equipe técnica apresentou uma solução completa: sistema embarcado, plataforma web eaplicativo;
 Sistema MoVE foi implementado em Março de 2018, com 15 veículos.



Ponto de Mobilidade Inteligente - PMI



Benefícios
 Disponibilidade de um novo modal de transporte;
 Monitoramento em tempo real do veículos, trajetos e reservas;
 Otimização de uso e gestão da frota;
 Praticidade de utilização;
 Reservas com antecedência ou in loco;
 Redução da emissão de gases poluentes;
 Redução de custos em combustíveis fósseis.



Desafios
 Conscientização dos colaboradores:

 Quanto à utilização dos veículos compartilhados;
 Quanto ao impacto ambiental através do uso de veículos elétricos compartilhados.

 Criação de Pontos de Mobilidade Inteligente (PMIs);
 Efeito manada para o PMI com maior número de usuários ativos.



Resultados

¹Cálculo feito com a ferramenta de cálculo do Programa Brasileiro GHG Protocol Versão 2017.4, tendo como base para o cálculo um automóvel flex abastecido com gasolina e consumo médio de 10 km/L.²Cálculo feito tendo como base o histórico mensal do preço da Gasolina Comum na cidade de Foz do Iguaçu. Dados retirados da ferramenta para levantamento de preço do site da Agência Nacional do Petróleo,Gás Natural e Biocombustíveis – ANP.Fonte: http://preco.anp.gov.br/*Valor Corrigido dado a modificações na plataforma e arredondamentos.



Resultados



1635 EletropostosEm operação desde Outubro/2019

Resultados – VEMDF
VEM DFVeículos Twizy~4,38t Emissões Evitadas



1010 EletropostosVeículos Zoe
Projeto lançado em Setembro/2020

Resultados - VEMPR
VEM PR~0,68t Emissões Evitadas
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